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 DETERFLASH
DEFINÍCIA
Koncentrovaný vodný roztok aniónových a neiónových povrchovo aktívnych látok, komplexotvorných činidiel, vo vode 
rozpustných rozpúšťadiel, organických a anorganických zásad.

URČENIE A ÚČINNOSŤ
DETERFLASH je koncentrovaný alkalický detergent s kontrolovanou penivou silou určený na odmasťovanie všetkých typov 
porcelánových obkladov a dlažieb (leštené, prírodné matné, textúrované, glazované) a keramických obkladov/dlažieb. Ideálny na 
mimoriadne čistenie povrchov, ktoré sú vystavené organickým a mastným škvrnám, kuchynským nečistotám a špine v dielňach a 
podobne.
Synergická sila aktívnych zložiek používaných vo svojom vzorci umožňuje účinne odstrániť nečistoty spojené s mikro-
poróznosťou. DETERFLASH sa môže použiť zriedený vodou, podľa konzistencie a druhu nečistôt. Môže byť použitý ako pre 
ručné umývanie, tak aj pre čistiace stroje.
DETERFLASH je ešte účinnejší pri vysokej koncentrácii pre mimoriadne čistenie „cotto“ dlažby, tehál, kameňa, betónových 
podláh a ako odstraňovač vosku pre akýkoľvek umývateľný povrch odolný voči zásadám.
POUŽITIE:
Na odstránenie škvŕn: používajte čistý, nalejte na podlahu a nechajte pôsobiť niekoľko minút. Roztrite stredne mäkkou hubkou a 
pod. po celej ploche dlažby/povrchu.
Pri mimoriadnom čistení zrieďte vodou (max. 25%) podľa konzistencie nečistôt.
Pri použití s čistiacimi strojmi zrieďte na max. 2-5%.
Vždy vykonajte predbežnú skúšku na stanovenie koncentrácie a spôsobu použitia.
Spotreba: závisí od zloženia a konzistencie nečistôt.

Chemicko-fyzikálne vlastnosti:

pH (20°C) čistý produkt: 12

Hustota (20 °C):  1.005 g/cc

Skupenstvo: kvapalina
Vôňa: prenikavá
Farba: bez farby/jantár

Balenie:
1 liter PE fľaša, 12ks/krabica
5 litrov PE bandaska, 4ks/krabica

Nebezpečenstvo:

Piktogram:

Varovanie: Nebezpečie

Hazard:
H314 Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, máte k dispozícii obal alebo štítok s výrobkom.
P102 
P280 
P310 

Skladujte mimo dosahu detí
Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Obsahuje: HYDROXID SODNÝ
EDTA, tetrasodná soľ

Zložky vyhovujúce nariadeniu ES č. 648/2004
Nižšie ako 5%: neiónové povrchovo aktívne látky, dvojsodná soľ EDTA, aromatické uhľovodíky

Podrobné informácie sú uvedené v samostatnom bezpečnostnom liste v súlade s nariadením CE 
1907/2006 (REACH) a následnými aktualizáciami.

Spoločnosť Bel Chimica Srl zaručuje funkčnosť výrobku, to znamená, že je v súlade s vlastnosťami, ktoré sú uvedené v príslušnom technickom liste a na štítku 
na obale. Záruka sa nevzťahuje na aplikáciu a používanie výrobku, preto dodržiavanie správneho postupu je zodpovednosť používateľa. Okrem toho 
spoločnosť Bel Chimica Srl nie je zodpovedná za žiadne udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri/po použití materiálov ošetrených výrobkom, tretími stranami.
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